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 (ΑΔΕΤ) انفرادی قسم کا رہائشی اجازت نامہ

 

 :کیسے حاصل کریں (ΑΔΕΤ)انفرادی قسم کا رہائشی اجازت نامہ

اگر آپ کو یونانی جمہوریہ کے ذریعہ پناہ گزین کا درجہ مل گیا ہے تو آپ رہائشی اجازت نامہ  ✓

( سالوں کے لئے کارآمد ہوگا۔ اپنے رہائشی اجازت نامے کی تجدید 3حاصل کرسکتے ہیں جو تین )

میں میعاد   ونٹیپناہ کے  یاسیس ےآزادیتحفظ کے حقداروں کے ل یاالقوام نیبیکو بکے لیے آپ 

 ( کیلنڈر کےدن سے پہلے ای میل کے ذریعہ درخواست دینی ہوگی۔30ختم ہونے سے تیس )

( سال کی مدت کے لئے 1اگر آپ ضمنی تحفظ کے حقدار ہیں تو آپ کا رہائشی اجازت نامہ ایک ) ✓

 ل کے لئے تجدید کیا جاسکتا ہے۔ ( سا2موزوں ہے اور اسے مزید دو ) 

جب آپ بین االقوامی تحفظ ) پناہ گزین کی حیثیت یا ضمنی تحفظ( حاصل کرتے ہیں تو آپ رہائشی  ✓

اجازت نامے کا حق بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو ضلعی دفتر کے سربراہ کے ذریعہ ایک فیصلہ  

دینے کا فیصلہ کیا  (ΑΔΕΤ)اجازت نامہدیا جائے گا ، جس میں لکھا جائے گا کہ آپ کو رہائشی 

  گیا ہے۔

حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ دفاتر میں درخواست َچھپا ہوا رہائشی اجازت نامہ  مزید پھرآپ کو ✓

 دینا ہوگی۔

 

 

 

 

  :کو حاصل کرنے کے لئے درخواست کیسے دیں (ΑΔΕΤ)اپنے چھپے ہوے رہائشی اجازت نامے
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رہائش گاہ کے   یاپنہیں اس بنیاد پر اپنے پاسپورٹ دفتر میں درخواست کریں اور آپ آپ جہاں رہتے 

 سے کر سکتے ہیں مطابق  پاسپورٹ دفترکا ا نتخاب اس مخصوص پاسپورٹ  فہرست

 :پاسپورٹ دفتر میں آپ کے ساتھ مندرجہ ذیل کا ہونا ضروری ہے 

ضلعی دفترکے سربراہ کے اس فیصلے کی نقل جس میں لکھا ہے کہ پناہ کے ادارے نے   ✓

  منظوری دے دی ہےآپ کے رہائشی اجازت نامے کے اجرا کے لیے 

بین االقوامی تحفظ کےدرخواست دہندگان کا کارڈ جس پر "اجازت نامہ زیر التواء" کی   ✓

 مہر لگی جو آپ کو پناہ کےضلعی دفترسے ملتا ہے 

  حالیہ یونانی پاسپورٹ سائز تصویر ✓

 آپ کےانگلیوں کے نشان بھی لئے جائیں گے۔  ✓

 کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ کو کوئی اور معاونی دستاویز یا فیس جمع  ✓

پاسپورٹ دفتر آپ کو معاونی دستاویزات کے جمع ہونے پر ایک رسید دے گا آپ کو یہ   

رسید گمانی نہیں ہے کیونکہ جب آپ ضلعی دفاتر یا آزاد یونٹ میں جائیں گے تو اپنے رہائشی اجازت 

 نامے کی وصولی کے وقت اس کی ضرورت ہوگی 

 

 کیسے وصول کیا جائے رہائشی اجازت نامہ  

آپ اپنا رہائشی اجازت نامہ پناہ کےضلعی دفتر یا آزاد یونٹ سے موصول کریں گے آپ اپنا رہائشی   ✓

اجازت ناما اس سیاسی پناہ کےضلعی دفتر یا آزاد یونٹ سے حاصل کریں گے جو جغرافیائی طور پر  

 اس پاسپورٹ دفتر سے مماث ت رکھتا ہے جس میں آپ نے درخواست دی تھی

مثال کے طور پراگر آپ ساموس کےپاسپورٹ دفترمیں درخواست دیتے ہیں توآپ کو ساموس کے   ✓

ضلعی دفتر سے اپنا رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنا پڑے گا  چاہے اس دوران آپ ساموس چھوڑ  

  چکے ہو اور اب کہیں اور رہ رہے ہوں

دفاتر کون  یکہ پناہ کے ضلع ںیکھید  .دیکھیں کہ پاسپورٹ دفتر کن جغرافیائی عالقوں میں کام کر رہے ہیں  ✓

  .ںیکام کرہے ہ ںیعالقوں م یائیسے جغراف
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  ےیکے  ل  کھنےید ہی۔ ںیجاتے ہ ئےیتو اعالنات کرد ںیہوجاتے ہ  اریاجازت نامے ت یجب نئے رہائش  ✓

 یشدہ رہائش  اریتپر  ادیبن  یکنمبر   س یک آپ کو اپنے  ںینہ  ایہے  اری اجازت نامہ ت یکہ آپ کا رہائش

 چاہئے۔  کھنایاعالنات کو د ہیکے حال  اجازت نامے

 اور جگہ پر پہنچنا ہوگا۔  وقت ، دنآپ کو اعالن میں درج مخصوص  ✓

 آنا ہوگا اور آپ کسی اور کو نہیں بھیج سکتے۔ خوداپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے آپ کو  ✓

جب آپ اپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے پناہ کے ضلعی دفتر یا آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ میں   ✓

 الزمی ہے  ماسک پہنناجاتے ہیں تو 

 

 : رہائشی اجازت نامہ لینے جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل کا ساتھ ہونا ضروری ہےجب آپ اپنا  

 

 کاغذی ثبوت جو پاسپورٹ دفتر نےمعاونی دستاویزات جمع کروانے پر دیا ہے  ➢

 

بین االقوامی تحفظ کےدرخواست دہندگان کا کارڈ جس پر "اجازت نامہ زیر التواء" كی مہر   ➢

وصولی کے وقت پناہ کے ادارے کو واپس  لگی ہے اسے رہائشی اجازت نامے کی 

 کرناضروری ہے۔

 آپ کے خاندان کے رہائشی اجازت نامے  

اگر آپ کے خاندان کے افراد کو ایک ہی بین االقوامی تحفظ )پناہ گزین کی حیثیت یا ضمنی تحفظ( حاصل 

اور چھپے  ہے تو وہ پاسپورٹ دفتر میں مذکورہ باال معاونی دستاویزات کے ساتھ  درخواست دیں 

ہوئےرہائشی اجازت نامے حاصل کریں اوردرخواست دینے کے لئے انہیں خود پاسپورٹ دفتر میں آنا ہوگا  

 کیونکہ رہائشی اجازت نامے انفرادی ہیں

 

  کچھ معامالت ایسے بھی ہیں جہاں آپ کے خاندان کے افراد رہائشی اجازت نامہ حاصل کرسکتے ہیں 

ان نہیں ہےباوجود اس کے کہ ان کے پاس بین االقوامی تحفظ )پناہ گزین کی حیثیت یا ضمنی تحفظ(  

  :معامالت کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے

ایک بچہ تھا توآپ کا بچہ رہائشی اجازت نامہ حاصل کرسکتا ہے۔   آنے سے پہلےاگر آپ کے یونان  ▪

اس معاملے میں آپ کواپنے بچے کے پیدائش نامے کی نقل تصدیق شدہ جمع کروانے کے ساتھ۔ اسکے  
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رہائشی اجازت نامے کے اجرا کے لئے پناہ کے ضلعی دفتر میں درخواست دینی ہوگی اور پھرجیسا 

پاسپورٹ دفتر میں اس کے رہائشی اجازت نامے کے چھپنے کے لیے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ آپ 

 درخواست دیں گے۔

اگر آپ کو بین االقوامی تحفظ حاصل ہے اوریونان میں داخل ہونے کے بعداگرآپ شادی کریں یا کوئی   ▪

بچہ ہوتو یہ خاندان کے افراد رہائشی اجازت نامہ حاصل کرسکتے ہیں اور اس معاملے میں  آپ کو  

دہ نکاح نامہ )اگر آپ کی شریک حیات ہیں( اوراگر  بچہ ہے تو  پیدائش نامہ یا بچوں کے  تصدیق ش

اندراج کی سند  کے ساتھ مجاز سیاسی پناہ کے ضلعی دفتر میں درخواست دینا ہوگی اور پھرجیسا اوپر 

ست بیان کیا گیا ہے کہ آپ پاسپورٹ دفتر میں ان کے رہائشی اجازت نامے کے چھپنے کے لیے درخوا

 دینا ہوگی

اگر آپ کےخاندان کے افراد "خاندانی مالپ" کے عمل کے ذریعہ یونان آئے ہیں تووہ رہائشی اجازت  ▪

نامہ حاصل کرسکتے ہیں اور اس کے لئے انہیں ملک میں داخلے کے لئے  اصل ویزا ساتھ رکھتے  

ہوگااور پھرجیسا اوپر بیان  ہوئے اپنا اصل پاسپورٹ یا سفری دستاویز پناہ کے ادارے میں جمع کر وانا 

کیا گیا ہے کہ آپ پاسپورٹ دفتر میں ان کے رہائشی اجازت نامے کے چھپنے کے لیے درخواست دینا  

 ہوگی 

سے رابطہ  ونٹیآزاد  ایدفاتر  یضلعمذکورہ باال سے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ کرم  

 کریں
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